
zaalbeheer zalen@nova-machelen.be ( 0474 34.91.85
adres VZW 

bank

 www.nova-machelen.be

naam
adres

tel email

activiteit  omschrijving               

 
datum ma / di / wo / do / vr / za / zo      .  .  /  .  .  /  2  0  1  .

concertzaal (capaciteit : 560 personen) € totaal
330,00
165,00
50,00
80,00

inclusief billijke vergoeding "basistarief zonder drank " en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

feestzaal eerste verdieping (capaciteit : 150 personen)

380,00
keuken 275,00

diversen
65,00

inclusief billijke vergoeding "polyvalente zaal, drank & dans " en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

500,00

overige zalen 
Cosijns + keuken (capaciteit : 20 stoelen) 130,00
Foyer (capaciteit : 40 stoelen) 130,00
Raak (capaciteit : 80 personen) 110,00

100,00

drankafnameverplichting  (met uitzondering van koffie en wijnen) 
bij inbreuken  wordt automatisch 50 € aangerekend
dranken minstens 10 dagen  vooraf te bestellen bij de zaalbeheerder  

reknr. gebruiker BE 

betaling (gelieve bij een overschrijving steeds naam organisator en datum van de activiteit te vermelden)

(bij de ondertekening)  cash/overschrijving -150,00 
(min. 1 maand vóór de activiteit)       /    /       

De organisator heeft kennis genomen van de gebruiksvoorwaarden, 
te consulteren op onze website, geafficheerd in de zalen of op eenvoudig verzoek te bekomen.
voor de organisator, voor de VZW NOVA, datum contract

. . / . . / . . . .

restbetaling 

zaaladres   Kerklaan 19   1830 MACHELEN

wintersupplement (van 1 oktober tot 31 maart)

basistarief

opmerkingen 

kuisvergoeding keuken 100 €  / zaal  50 € 

zaal

zaal

voorschot 

 basistarief 
 ledenfeest (met gratis inkom)
 repetitie, decorbouw, … 

basistarief

wintersupplement (van 1 oktober tot 31 maart)

waarborg  

waarborg  
kuisvergoeding lokalen & gang  50 €

Turcksinstraat 68 - 1830 Machelen

gebruiksovereenkomst zalen    A

blijft leeg

info@nova-machelen.be

organisator   

IBAN :  BE76 7341 4410 2195  BIC : KREDBEBB

totaal  

bij verhuur over meerdere dagen, wordt vanaf de tweede dag 20% korting 
toegestaan op de gebruiksvergoeding voor zaal en keuken korting

kelder

gelijk-
vloers


